Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

Leto 2013:

ZAPISNIK
9. sestanka podkomisije RZS v lovu rib z umetno muho
v tem mandatu
Sestanek je bil v soboto, 21. decembra 2014, z začetkom ob 11. uri v prostorih gostišča Bevc,
Lukovica.
Prisotni:
- k o m i s i j a : Drago ORNIK (komisar podkomisije) ter člani: Danilo BIŽAL, Matej ZLODEJ.
- drugi vabljeni: dr. Miroslav ŽABERL predsednik RZS, Bojan JAVORNIK predsednik TK, Igor MILIČIČ
sekr. RZS;
- opr. odsotni : Gorazd JELENKO (predsednik podkomisije), Gašper HUMAR in Sašo REBULA, člana
podkomisije.
SKLEPČNOST: Od petih sta bili prisotna dva člana podkomisije.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka podkomisije (komisar lige LRM).
Poročilo o izvedenih tekmah v disciplini LRM za l.2014.
Poročilo o sestanku TK RZS ( predsednik TK RZS).
Kadrovske spremembe
Obravnava plana dela podkomisije v tekmovalnem delu 2015
Imenovanje in obravnava plana dela reprezentanc (trenerji in vodje)
Priprava mogočih sprememb pravil.
Razno.

ad 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka podkomisije.
Zapisnik je predstavil komisar lige Drago Ornik in prebral seznam realiziranih sklepov.
Sklep 1: člani podkomisije potrjujejo zapisnik in poročilo realizacije vseh sklepov pretekle seje
podkomisije.
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ad 2
Poročilo o izvedenih tekmah v disciplini LRM za l.2014.
Komisar lige D. Ornik je podal poročilo o vseh realiziranih tekmah v disciplini LRM za leto 2014. pritožb
na rezultate pri tekmovanjih ni bilo, zato predlaga potrditev predstavljenih rezultatov tekem.
Sklep 2: člani podkomisije LRM potrjujejo veljavnost tekmovalnih rezultatov pri tekmovanjih LRM za leto
2014.
ad 3
Poročilo o sestanku TK RZS.
Predsednik TK RZS Bojan Javornik je članom podkomisije pojasnil, da je zaradi nesklepčnosti sestanek
tekmovalne komisije RZS prestavljan na termin v prvem delovnem tednu januarja 2015.

ad 4
Kadrovske spremembe.
Člani podkomisije in vabljeni se seznanili s težavami trenutnega predsednika Gorazda Jelenka pri
vodenju komisije zaradi službenih obveznosti v tujini. Predsednik RZS dr. Žaberl in predsednik TK
Bojan Javornik sta poudarila, da se imenuje trajna zasedba komisije.
Sklep 2: potrjena je bila sporazumna razrešnica predsedniku TPK G. Jelenku in članoma Gašperju
Humarju in Aleksandru Rebuli.
Sklep 3: za novega predsednika TPK je imenovan Danilo Bižal, za člana Matej Zlodej in Jure Osolin,
za komisarja lige je potrjen D. Ornik. Podkomisija posreduje predlagane nove člane v potrditev UO RZS

ad 5
Obravnava plana dela podkomisije v tekmovalnem delu 2015
Predsednik in komisar lige sta predstavila plan tekem za LRM v letu 2015 – predvidenih je osem tekem
z dvema rezervnima terminoma tekem. Dokončno bo razpored tekem znan glede na prijavo RD na
razpis za organizacijo tekem (rok 10.1.2015). Predsednik RZS je opozoril, da vse termine tekem
potrjuje UO RZS, podkomisiji pa predlaga da se tekmovanja razširi še na druge regije po Sloveniji.
Sklep 4: glede na prijave RD za organiziranje tekem se pripravi seznam terminov osmih rednih in dveh
rezervnih tekem v LRM za leto 2015.
Predlagani termini so :
Program tekem
DP LRM 2015
člani
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reka
1.

nedelja

12.apr

2.

nedelja

26.apr

3.

nedelja

10.maj

4.

nedelja

24.maj

5.

nedelja

7.jun

6.

nedelja

28.jun

7.

nedelja

6.sep

8.

nedelja

27.sep

rez. Termin

1.

nedelja

5.jul

2.

nedelja

30.avg

3.

nedelja

20. sep **

U - kategorija

1+2

sobota

25.apr

3+4

sobota

9.maj

5+6

sobota

6.jun

Veterani

1.

sobota

18.apr

2.

sobota

13.jun

3.

sobota

26.sep

muharski tabor

15. do 17. maj

RD Kočevje

svetovno prvenstvo

15. do 21. junij

BIH
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RD

ad 5
Imenovanje in obravnava plana dela reprezentanc (trenerji in vodje)
Predloge sta navzočim predstavila predsednik podkomisije in komisar. Po razpravi je bil sprejet
Sklep 5: za vodjo reprezentance je imenovan D. Bižal, za trenerja pa Aljoša Cerkvenjak.
Izbrani tekmovalci so : Armin Vodopivec, Matej Zlodej, Jure Osolin, Dejan Ambrožič, Jože Furman.
Rezervi sta Aljoša Cerkvenjaš in Danilo Bižal.
ad 6
Priprava mogočih sprememb pravil.
Po razpravi so bili sprejeti:
Sklep 6: za vstop v veteransko ligo LRM je določena starost 55 let – popravek se vnese v pravilnik.
Časovnica tekmovanj v pravilniku se pomakne za eno uro naprej, oziroma se prilagodi na čas in kraj
izvedbe tekme. Ostale spremembe, ki pa ne vplivajo na izvedbo tekem , pripravi podkomisija in jih
predlaga v sprejetje UO RZS .Z večjimi spremembami pravilnika se počaka do konca tekmovalnega
leta 2015.
Sklep 7: člani podkomisije soglasno podpirajo sistem financiranja mladih tekmovalcev v LRM prek
sredstev nabranih s startninami.

ad 7
Razno.
Predsednik TK B. Javornik je člane seznanil o novih usposabljanjih za vse tekmovalce v okviru RZS in
poudaril, da bo moral vsak tekmovalec omenjeno usposabljanje uspešno opraviti, kot pogoj za
nadaljevanje tekmovanj v okviru ligaških tekmovanj RZS . (licenca tekmovalca)

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 13.00.
Maribor, 22 . december. 2014.
Zabeležil:
Drago ORNIK

Predsednik podkomisije:
Gorazd JELENKO

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po njegovi verifikaciji na seji UO.
Po verifikaciji predsedujočega kopije zapisnika v e- verziji prejmejo:
- člani podkomisije,
- člani UO,
- v zapisniku zadolženi posamezniki,
- arhiv RZS.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
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Datum verifikacije zapisnika na seji UO RZS: ____________. 2015.
Po verifikaciji na seji UO RZS sekretar RZS objavi zapisnik na spletni strani RZS, obvestilo o objavi pa
prejmejo: - člani podkomisije,
- morebitni drugi udeleženci sestanka,
- Janez HVALE, predstavnik RZS v skupščini OKS – ZŠZ,
- člani UO,
- člani NO RZS,
- vse RD.
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